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डोनाल्डचा कुत्रा घयाच्मा फाशेय बुुंकत शोता. 

“जय भाझा कुत्रा वॅभ जय भाुंजयालय  ऩयत 

बूुंकरा,” डोनाल्डनुं वलचाय केरा, “तय आम्शी 

दोघुंशी अडचणीत मेल.ू” 



डोनाल्ड वॅभकड ेऩऱत गेरा.  

वॅभ, भाुंजयालय बुुंकत नव्शता.  

तो एका भाळालय बुुंकत शोता.  

 

 तो भावा चारत शोता.  

तो रॉनलरून चारत जात शोता.  



"लाश!" डोनाल्ड  म्शणारा. भावा गुराफी शोता. 

त्माच ेडोऱे चभकदाय शोते.  

ते एखाद्मा चभकदाय दगडावायखे शोते. 
"ज़या वालध यशा, वॅभ!" डोनाल्ड  म्शणारा. 

"तो भावा धोकादामक अव ूळकतो.” 



ऩण तो भावा तवाच चारत याहशरा.  

तो एका खड्डमाकड ेगेरा, आणण भग 

त्माने ऩाण्मात उडी घेतरी.  

“बीतीदामक!” डोनाल्ड  म्शणारा. 

यात्री जेलणाच्मा लेऱी डोनाल्ड  म्शणारा. 

“भी आऩल्मा ऩाठीभागच्मा फाजूरा एक  

भावा फघघतरा. तो चारत शोता.”   

“फघ, डोनाल्ड,"  त्माची आई म्शणारी. “भावे 

चारत नाशीत, ते ऩाण्मात ऩोशतात.” 



दवुऱ्मा हदलळी वकाऱी डोनाल्ड आऩल्मा 

मभत्राुंना – रेनी आणण जोनाथनरा बेटरा.   

“भी एक चारणाया भावा ऩाहशरा,” 

डोनाल्ड  म्शणारा. 

“नाशी," जोनाथन म्शणारा.   

“भरा लाटतुं तू एक फेडूक फघघतरुं अवळीर.” 

 “भरा लाटतुं की तो एक वामयन अवेर,” 

रेनी म्शणारा. 



वामयन वलऴमी फोरत शोताव.” 

“फेकाय गोष्टी करू नको,” डोनाल्ड म्शणारा. 

“ऩोमरवाुंच्मा गाडीरा वामयन अवतो, मातून 

शे रषात मेतुं की तुरा ककती भाहशती आशे,” 

रेनी म्शणारा.  

“एका प्रकायच्मा वॅरोभॅंडय (भाळाुंना) वामयन 

म्शटरुं जातुं,” तो म्शणारा. 

"वॅराभॅडय - भावमाुंवायखे राुंफ आणण ऩातऱ 

अवतात.” 

"ओश," डोनाल्ड  म्शणारा. “अच्छा, तू त्मा 

वामयनवलऴमी फोरत शोताव.” 



“प्रत्मेकारा भाहशत आशे की ते काम 

आशे. ऩण भी एक भावा ऩाहशरा तो 

खयुंच चारत शोता,” तो म्शणारा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

रेनी  शवरा. “आणण भी एका उडणाऱ्मा  

भगयीरा ऩाहशरुं!” त्माने भजेत म्शटरुं. 



नुंतय, डोनाल्ड खड्डमाकड ेगेरा. त्माने भावे 

ऩकडण्माच्मा काठीलय एक ककडा रालरा. 

कधी-कधी डोनाल्डरा ककड्मावलऴमी लाईट 

लाटामचुं.  

ऩण रेनी आणण जोनाथनरा दाखवलण्मावाठी  

डोनाल्डरा तो चारणाया भावा ऩकडामरा शला 

शोता.  

"अये, ळलेटी भरा काशीतयी मभऱारुं!” डोनाल्ड 

ओयडरा. भग त्माने गुराफी भावमारा लय ओढरुं.  



ऩण तो भावा काट्मातून घनघनू ऩयत 

ऩाण्मात गेरा. 
“तो ऩऱारा!” डोनाल्ड ओयडरा.  



त्मा वुंध्माकाऱी, डोनाल्डच्मा लडडराुंनी 

म्शटरुं. “काशी अजफ नले भावे इथुं दक्षषण 

प्रोयीडा भध्मे याशत आशेत.  

ते कॅटकपळ आशेत, जे जमभनीलय चार ू

ळकतात.” 



 “त्मारा तय भी ऩाहशरुं आशे,” डोनाल्ड म्शणारा.  

 “बफचाया डोनाल्ड!“ त्माची आई म्शणारी.  

“तू खयुंच एक चारणाया भावा ऩाहशरा आणण 

आम्शी तुझ्मालय वलवलाव ठेलरा नाशी.” 



 दवुऱ्मा हदलळी, 

डोनाल्ड, रेनी  आणण  जोनाथन  

खड्डमाजलऱ ऩयत गेरे. 

त्माुंनी मभस्टय लाल्टयाुंना फघघतरुं.  

मभस्टय लाल्टय,  डोनाल्डच्मा घयाजलऱ एका 

प्रमोगळाऱेत काभ कयत अवत.  



मभस्टय  लाल्टवडच्मा जाळ्मात एक 

भावा इकडघेतकड ेउड्मा भायत शोता. 

तो गुराफी शोता आणण त्माच ेडोऱे 

चभकदाय शोते.  



"अये!" डोनाल्ड  म्शणारा. “शा तय तोच 

चारणाया कॅटकपळ आशे.”  

“अगदी फयोफय,” मभस्टय लाल्टय म्शणारे. 

“आता तो वगऱीकड ेहदवतो.” 



डोनाल्डने रेनीच्मा खाुंद्मालय थोऩटरे.  

“काम वामयन !" डोनाल्ड म्शणारा.  

“शी काशी गुंभत नाशी,”” मभस्टय लाल्टय  म्शणारे. 

“चारणाया कॅटकपळ शी खयुंच एक ऩेळी 

आशे. आम्शाुंरा त्माच्माऩावनू वटुका शली 

आशे. तो मा बागातरा नाशी.” 



"कॅटक़िळ  स्थाघनक नाशी?” डोनाल्ड ने वलचायरुं. 

“अगदी फयोफय,” मभस्टय लाल्टय  म्शणारा. 

“चारणाऱ्मा कॅटक़िळ  माुंच ेखयुं घय खूऩ दयू 

आमळमाभध्मे आशे.”  

“भग ते इथुं कवे आरे?” जोनाथनने वलचायरुं. 

“रोक आऩल्मा अक्लेयीमभभध्मे ऩाऱण्मावाठी   

कॅटक़िळ  घेलनू आरे शोते,” मभस्टय लाल्टय 

म्शणारे.  

“ऩण  कॅटक़िळ  घतथनू ऩऱून जालनू वगऱीकड े

ऩवयरा.” 



“तो कवा ऩवयरा?” डोनाल्डने वलचायरा.  

 “तो चारत इथनू घतथुं गेरा,” मभस्टय लाल्टय 

म्शणारे.  

“भग एका तरालातून दवुऱ्मा तरालात चारत 

गेरे.” 

मभस्टय लाल्टयन ेजोड़रुं. 

"कॅटक़िळ शलेतवलाव घेतो, म्शणून तो अधधक 

काऱ ऩाण्माच्मा फाशेय याशू ळकतो. तो खूऩ वाये 

अुंडी ऩण घारतो. रलकयच इतय प्रकायच्मा 

भाळाुंच्मा तुरनेत कॅटकपळची वुंख्मा जास्त शोल ू

ळकते.” 

“ऩण मात चकुीच ेकाम आशे?” डोनाल्डने 

वलचायरे.  

“भी एक कॅटकपळ ऩकडरा शोता. तो एकदभ 

भजेदाय प्राणी आशे.” 



"कॅटक़िळ मेण्माच्मा आधी,” 

मभस्टय लाल्टय  म्शणारे, “इथुं याशणाऱ्मा 

भाळाुंवाठी खूऩ अन्न शोतुं. ऩण आता 

कॅटकपळ वगऱुं खाणुं खाऊन घेत आशे. 

तो दवुऱ्मा भाळाुंना फाशेय काढत आशे.” 

“जय अवुंच चार ूयाहशरुं तय केलऱ कॅटकपळ 

लाचरे,” ते म्शणारे. “भरा लाटतुं की खूऩ 

प्रकायच्मा भावे अवणे चाुंगरुं अवेर,” 

डोनाल्ड म्शणारा. “पक्त एकच एक नाशी,” 

“तू फयोफय म्शणत आशेव.” 

 

मभस्टय लाल्टय  म्शणारे. 

“चारणाया कॅटकपळ इथुं कपट शोत नाशी.” 



रेनीच ेतोंड एलढूवे झारे. “ज्माने कोणी 

इथुं कॅटकपळ आणरा,” तो म्शणारा,  

“तो खूऩ भखूड अवेर.”  

“कदाधचत,"  मभस्टय लाल्टय म्शणारे.  

“त्माुंना भाहशत नवेर की कॅटकपळ अळा 

प्रकाये ऩऱून जालनू वगऱीकड ेऩवयेर. 

ऩण जेव्शा रोक प्राण्माुंना त्मा जागेलय 

ठेलतात श्जथरे ते नवतात तेव्शा काशीतयी 

लाईट शोल ूळकतुं. कॅटक़िळ  ऩणूड याज्मात 

ऩवरू ळकतो.” 



“ऩण कॅटक़िळरा थुंडी आलडत नाशी,” 

मभस्टय लाल्टय म्शणारे.   

" कॅटक़िळरा योखण्मावाठी जय शला थुंडी 

झारी तय!” 

“भरा अजूनशी वलवलाव फवत नाशी की 

एखादा भावा चार ूळकतो,” रेनी म्शणारा. 



मभस्टय लाल्टयन ेकॅटक़िळरा 

जमभनीलय ठेलनू हदरुं. 

 

कॅटक़िळने आऩरी ळऩेटी कपयलनू जमभनीच्मा 

वलरुद्ध फाजूरा धक्का हदरा. भग त्माने स्लतःरा  

आऩल्मा दोन वभोयच्मा ऩयाुंनी खेचरुं. “शा एक 

वऩुय भावा लाटतो,” डोनाल्ड म्शणारा. “तो 

बीतीदामकशी आशे,” रेनी म्शणारा. 



त्मा यात्री, डोनाल्ड आणण त्माच ेलडीर एका 

येस्टोयेंटभध्मे खाण्मावाठी फाशेय गेरे.  
डोनाल्डने एक  भोठा  फगडय खाल्रा. 



घयी ऩयत मेताुंना डोनाल्डच्मा लडडराुंनी गाडी 

थाुंफलरी आणण णखडकीतनू फाशेय फघघतरुं. 

“भाझा वलवलाव फवत नाशी!” ते म्शणारे. 

 

कॅटक़िळची भोठी झुुंड यस्ता ऩाय 

कयत शोता. भग ते यस्त्माच्मा 

दवुयीकड ेगलतात घवुरे.  



“शे कॅटक़िळच ेआक्रभण आशे!  डोनाल्ड ओयडरा. 

“ते वगळ्मा जागाुंलय कब्जा कयत आशेत.” 

“थोडुं ळाुंततेनुं काभ कय, डोनाल्ड,"  

त्माच ेलडीर म्शणारे. 

“ऩण कॅटकपळ दवुऱ्मा भाळाुंना फाशेय 

काढत आशे,” डोनाल्ड म्शणारा. “रलकयच 

त्मा चारणाऱ्मा कॅटक़िळ मळलाम आणखीन 

काशी लाचणाय नाशी!” तो ओयडरा.  



खूऩ काऱ घनघनू गेरा. डोनाल्डरा आता 

चारणाऱ्मा कॅटकपळ फघण्माची वलम 

झारी शोती. आता ते कॅटकपळ 

वगऱीकड ेशोते. 

डोनाल्ड  जेव्शा भावे ऩकडामरा गेरा 

तेव्शा तो कॅटकपळ ऩकडून-ऩकडून 

एकदभ थकून गेरा.  



भग एक हदलव त्माची आई म्शणारी, 

"डोनाल्ड, आज  यात्री तू ऩाुंघरून घेलनू 

झोऩ.”  

“का, आई?” डोनाल्डने वलचायरुं, “फाशेय 

तय खूऩ गयभ शोतुंम.” 

“लतडभानऩत्रानवुाय आज यात्री आऩल्मा 

इथुं डयेा ऩडणाय आशे,” आई म्शणारी.  

“कधी-कधी इथुं दक्षषण फ्रोरयडाभध्मे खूऩ 

थुंडी ऩडत,े” आई म्शणारी.  जेव्शा यात्र झारी तेव्शा डोनाल्डने  

थुंड शलेत आऩल्मा वलावाची शला 

फघघतरी.  



दवुऱ्मा हदलळी वकाऱी डोनाल्ड फाशेय 

गेरा. त्माने खड्डमाच्मा ककनाऱ्मालय 

कोणारातयी फघघतरुं. 

ते मभस्टय लाल्टय शोते.  

ते आऩल्मा जाळ्मात भावे ऩकडत शोते. ते 

भावे कॅटकपळ शोते आणण ते भेरे शोते. 



“प्रचुंड थुंडीने चारणाये कॅटकपळरा भायरे," 

मभस्टय लाल्टय  म्शणारे. 

“शे लाईट आशे की वगळ्मा कॅटकपळरा 

भायण्माएलढी थुंडी ऩडरी नाशी,” ते म्शणारे. 

“ऩण आता आम्शाुंरा शे भाहशत आशे की 

कॅटकपळ ऩणूड देळबय ऩवयणाय नाशी.” 

“म्शणजे शा  कॅटकपळच्मा आक्रभणाचा 

ळलेट आशे का?” डोनाल्डने वलचायरुं.  

“शे फयोफय आशे,” मभस्टय  लाल्टय  म्शणारे. 

“ऩण कॅटकपळरा शऱू-शऱू थुंडीची वलम 

शोल ूळकते.” 



हदलवा ऊन लाढू रागरे शोते. एक 

कावल ऩाण्माच्मा फाशेय मेलनू एका 

झाडाच्मा पाुंदीलय चढत शोता. एक 

ककडा ऩाण्मात ऩोशत शोता, भग एका  

छोट्मा भाळाने त्मारा खाल्रे. 

 

आऩल्मा डोळ्माच्मा कोऩऱ्मातनू डोनाल्डने अजून 

काशीतयी ऩाहशरुं. एक गुराफी भावा आऩल्मा 

मभळा आणण चभकदाय डोळ्माुंच्मा वाह्ह्ह्ह््माने 

खुयडत जात शोता. खड्ड्माकड!े 



आणण भग तो ऩाण्मात गामफ झारा.  

लेखकाची नोट  

चारणाऱ्मा कॅटक़िळचे  लैसाघनक नाल  

"क्रारयमव फत्राचव"  आशे. तो दक्षषणऩूली  
आमळमातून मेतो, श्जथरा जरलामू गयभ अवतो. 
ककतीतयी लऴाांऩमांत अभेरयकेत रोक त्माुंना  

अक्लरयमभ भध्मे ऩाऱण्माचा भावा म्शणून फघत 
अवत. भग फ्रोरयडाच्मा एका भावमाुंच्मा पाभडभधून 
काशी  कॅटक़िळ ऩऱून गेरे. ते दक्षषण फ्रोरयडात 
ऩवयरे. लैसाघनकाुंना त्माुंच्माफद्दर  भाचड १९६७ भध्मे 
कऱरे. जेव्शा एका  कॅटक़िळरा एका कोळ्माने 
जाळ्मात ऩकडरे. इतय कॅटकपळ, दक्षषण फ्रोरयडाच्मा 
ऩाण्मातून चारत आणण ऩोशत दयू-दयू ऩमांत 
ऩोशचरे. कॅटकपळरा भोठ्मा वुंख्मेने भुरुं झारी. 
रलकयच एलढे वाये कॅटकपळ झारे की त्माुंनी 
घनवगाडचे वुंतुरन बफघडून टाकरे. खयुंतय थुंड 
शलाभानाने त्त्माुंच्मातल्मा ककतीतयी जण 
भायरे.चारणाया कॅटकपळ जलऱजलऱ दोन पुट राुंफ 
अवतो. ते शलेत वलाव घेलू ळकतात. त्माुंचे काटे 
वलऴायी अवतात.  


